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Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de
2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les
escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2022, s’estableix el procediment
de matrícula dels  alumnes de la modalitat  lliure  i  es  regulen els  períodes per a la
sol·licitud de les adaptacions de proves per als aspirants amb necessitats específiques

Dotzè
Reclamacions i recursos
1. Els  alumnes,  o  els  seus  tutors  o  representants  legals,  poden  sol·licitar  per  escrit  la  revisió  de  la
qualificació obtinguda en una o més parts de la prova de certificació corresponent. El termini per presentar
aquestes sol·licituds, si n’hi ha, és de tres dies hàbils a comptar de la data de publicació dels resultats,
d’acord amb el que es disposa en l’article 8.3 del Reial decret 1/2019, d’11 de gener.

2. Les proves o parts de les proves que siguin objecte de reclamació han de ser valorades per part del
departament de l’idioma sobre el qual s’ha presentat la sol·licitud de revisió amb la finalitat de verificar que
han estat avaluades en la seva totalitat i amb una correcta aplicació dels criteris d’avaluació establerts, i
comprovar que no s’han produït errors en el càlcul de les qualificacions de cap part de la prova i/o de la
qualificació global.

3. Una vegada finalitzat el procés de revisió, la direcció del centre, a proposta del departament de l’idioma
de la prova objecte de la sol·licitud de revisió, ha de resoldre el procediment i notificar la resolució a la
persona interessada en un termini màxim de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà d’acabar el
termini per presentar reclamacions.

4. Els reclamants tenen dret a veure les proves revisades una vegada finalitzat tot el procés de revisió, en
el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de revisió.

5. Contra la resolució de la reclamació, la persona interessada pot interposar un recurs d’alçada davant el
director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
d’haver-ne rebut la notificació.


